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INTERAKTION PÅ ARBETSPLATSEN, 
UTIFRÅN STRUKTURATIONELL TEORI 

 
Göran Elfsö 

 
Omfattande forskning inom området interaktion har gjorts för att 
förstå hur individer interagerar, och hur strukturer påverkar denna 
interaktion. Rika och komplexa förklaringar har givits genom 
strukturationell teori som förklarar interaktion utifrån såväl aktör och 
struktur som föränderlighet och stabilitet. Dessa beskrivningar har 
varit mycket omfattande, varför syftet med denna undersökning är att 
använda strukturationell teori till att undersöka interaktion på en 
arbetsplats, utifrån en liten mängd data. Intervjuer gjorda på en 
mediaredaktion och transkriptioner användes till en deduktiv tematisk 
analys. Analysen visade flera interaktionsstrukturer i temana: 
Kommunikation, Makt och Normer. Exempelvis framkom normer om 
hög ambitionsnivå, mycket stress och en besvärande osäkerhet. 
Analysen undersöktes sedan utifrån normernas dynamik med övriga 
strukturer och de flesta av normerna som framkom ifrågasattes inte av 
de anställda, vilket gör dem stabila och långlivade. Undersökningen 
visade att det går att få värdefull kunskap om interaktionen i 
organisationer, även med små resurser. 
 
Nyckelord: normer, strukturation, interaktion, organisation 

 
Introduktion 

 
Det kan vara svårt att förstå andra, ändå måste vi försöka om vi inte vill leva isolerat. En 
stor del av livet tillbringar många människor på en arbetsplats, där det ofta är viktigt att 
kunna samarbeta och kommunicera med sina kollegor för att sköta sitt jobb väl. På 
arbetsplatser finns vissa strukturer som påverkar interaktionen. Rutinerna kan upplevas 
”sitta i väggarna” eller så kan kolleger i en viss roll behandlas på ett särskilt sätt; 
konflikter kanske ständigt ligger under ytan utan att någonsin få utlopp eller så blossar 
de lätt upp i allehanda sammanhang. För att förstå människors samspel är det viktigt att 
kunna förklara hur individen interagerar, och även de normer och regler som styr 
individens interaktion. 
 
Värdefull kunskap kring hur individen fungerar i relation till andra har givits genom 
forskningen inom social kognition. Centrala begrepp inom detta område är själv-
scheman och attribut. Själv-scheman organiserar information om självet vilket styr 
individers handlande medan attribut förklarar självets olika karaktärsdrag; tillsammans 
förklarar de hur en individ fungerar (Kihlstrom & Cantor, 1984 och Markus & 
Kitayama, 1991 enligt Cross, Morris & Gore, 2002). Vidare används begreppet Self-
Construal, eller självkonstruktion, för att förklara hur personers själv skapas, vilket 
påverkar de övriga kognitiva processerna (Cross, Morris & Gore, 2002). 
Självkonstruktionen kan ske självständigt eller relationellt. Självständig konstruktion är 
vanligare bland män från individualistiska kulturer medan relationell konstruktion är 
vanligare bland kvinnor eller personer från kollektivistiska kulturer. Ett självständigt 
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skapat själv är stabilt och varierar inte med omgivningen medan självet varierar 
beroende på situation och vilka som är närvarande för den relationellt självkonstruerade. 
I sin studie kunde Cross et al. (2002) visa att människors själv-scheman och attribut är 
underordnade självkonstruktionen och också blir beroende eller oberoende av 
omgivning såsom självet. Denna teoretiska beskrivning ger en bild av hur en individ 
interagerar med andra, men förklarar inte hur grupper eller människor i grupper 
interagerar.  
 
Den symboliska interaktionismen, först utvecklad av Georg Herbert Mead (Griffin & 
McClish, 2006), beskriver hur människor kan förstå och interagera med andra, både 
enskilda andra, och små respektive stora grupper. I interaktionismen betonas människan 
som aktiv och självet beskrivs som en process i ständig utveckling (Holmberg, 1993). 
Interaktionismen betonar också vikten av medmänniskor för individen då personer 
skapas och utvecklas i interaktion med andra. Det är genom att observera och efterlikna 
andra i omgivningen som regler och förutsättningar internaliseras och kan användas av 
individen för att framgångsrikt interagera med andra. Genom dessa observationer och 
genom att imitera andra, vilket kallas generaliserade rollövertaganden, skapar individen 
sig en uppfattning om de normer och regler som gäller i samhället och omvärlden. 
Holmberg (1993) använde interaktionism för att undersöka jämställdhet bland unga par 
som anser sig själva vara jämställda, och fann i sin studie att även dessa reproducerar det 
redan tidigare observerade antagandet om mäns överordning och kvinnors underordning. 
Interaktionism ger en förklaring till hur människor interagerar med andra och sin 
omvärld men förklarar inte hur normer och andra strukturer påverkar individers och 
gruppers interaktion. Ytterligare en annan förklaringsmodell behövs för att ta även denna 
dimension i beaktande.  
 
Strukturationell teori 
För att kunna förstå hur människor interagerar och hur strukturer styr vårt handlande 
inom samma förklaringsmodell, ger strukturationell teori ett teoretiskt ramverk att utgå 
ifrån (Poole, Seibold & McPhee, 1985; Wallace, 2010; Witmer, 2010). Strukturationell 
teori syftar till att skapa en så rik och komplex förståelse för kommunikation och 
samspel som möjligt. Med hjälp av strukturationell teori kan faktorer som annars 
förklaras med olika förklaringsmodeller, förstås med en och samma teori. 
Strukturationell teori beaktar både aktören och strukturer, för att förklara interaktion. 
Teorin förklarar också gruppers strukturer och samspel som både stabila och 
föränderliga, inte antingen eller. Fyra begrepp är centrala för teorin: strukturers dualitet, 
strukturationens modalitet, handlingar och dynamik.  
 

Strukturers dualitet. 
Agerande styrs av strukturer, baserade på tidigare handlande. Utförda handlingar läggs 
till de tidigare vilka bekräftar eller motsäger, förstärker eller försvagar de inblandade 
strukturerna som då i sin tur styr ytterligare kommande handlingar. Detta kallar Giddens 
(1984) strukturers dualitet; strukturer är både medium för och resultatet av handling. 
Strukturer är de regler och resurser som används av medlemmarna i en grupp när de 
interagerar och när strukturer (regler och resurser) används, bildas system – bestående 
relationer mellan grupper och individer. När en grupp kan betraktas som en entitet, med 
observerbara relationsmönster, kallas de system (Seyfarth, 2000). Med strukturation 
menas alltså att handlande styrs av tidigare interaktion där den nya handlingen i sin tur 
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bygger vidare på de strukturer som fanns så att de resulterande strukturerna på ett 
liknande eller förändrat sätt, styr den framtida interaktionen i grupper. Strukturation 
sker alltså när människor använder sig av regler och resurser för att handla (Poole, 
Seibold & McPhee, 1985). Handling baseras emellertid inte endast på en enda regel 
eller resurs eftersom handlingar alltid utförs i ett stort sammanhang av regler och 
resurser som alla hänger ihop. Alla medlemmar i en grupp har en uppfattning om de 
strukturer som finns, en slags känsla för hur saker skall göras och inte göras osv. Vissa 
av dem är tydligt uttalade och explicita medan andra kan vara mer underförstådda och 
implicita. Ytterligare andra regler och resurser kan vara okända för vissa medlemmar i 
systemet.  
 
En situation som illustrerar strukturers dualitet, och hur regler och resurser används för 
att interagera, är när en ny person börjar arbeta i en organisation. Den nye medarbetaren 
kommer att ha en grundläggande uppfattning om vad som kan förekomma i en 
organisation, vilket krävs för att börja förstå det som faktiskt gäller just här. Med den 
förförståelsen kan den nye lära sig mycket om hur organisationen fungerar endast 
genom att observera de andra som jobbar där, då deras handlingar återskapar de 
strukturer som råder. När dessa nyinlärda strukturer sedan används för att agera i 
organisationen så bekräftar detta de strukturer som råder; på det viset är alltså strukturer 
både medel för och resultat av handlande.  
 

Strukturationens modaliteter. 
Dimensionerna av strukturers dualitet kallar Giddens (1984) för strukturationens 
modalitet, och sammanfattas i diagrammet nedan. Det är genom modaliteterna som 
regler och resurser används till handling i interaktion för att skapa och återskapa 
strukturer i grupper. En handling baseras aldrig bara på en del ur diagrammet, utan varje 
komponent återfinns i någon mening i all interaktion. I figuren återges koncepten på 
originalspråk med översättning till svenska. Hädanefter kommer endast den svenska 
översättningen användas. 
 

INTERAKTION Communication 
Kommunikation 

Power 
Makt 

Morality 
Moral 

(MODALITET) Interperative Scheme 
Tolkningsscheman 

Facility 
Möjlighet 

Norm 
Norm 

STRUKTUR Signification 
Signifikation 

Domination 
Dominans  

Legitimation 
Legitimering 

Figur 1. Strukturers roll i interaktion enligt Pool et al. (1985) 
 

Den första raden: Interaktion visar samspelets tre element, dess grundläggande 
beståndsdelar (Pool et al., 1985). Den första komponenten är den del som gör 
interaktion meningsfull: budskap kommuniceras och uppfattas. Den andra komponenten 
är maktrelationer som alltid är en del av interaktion; oavsett om makt används medvetet 
eller inte, så påverkar relationers inneboende maktbalans sammanhanget. Den tredje 
komponenten är moralisk ordning: hur vi ser på vad som är rätt och riktigt, oavsett om 
vi tycker lika eller inte, påverkar också alltid mänskligt samspel. Den andra raden: 
Modalitet: visar på vilka sätt regler och resurser användas i samspel, hur interaktion 
förmedlas. Tolkningsscheman möjliggör eller begränsar kommunikation och förståelse. 
Möjligheter/resurser/medel möjliggör eller begränsar utförandet av handlingar. Normer 
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möjliggör eller begränsar handlingar genom den moral som råder. Den tredje raden: 
Struktur, visar på de väsentliga kännetecknen för strukturer, de institutionaliserade 
formerna av samspel. För kommunikation är de institutionaliserade formerna språk och 
andra koder (signifikation), för makt är det resursfördelning, privilegier och status 
(Dominans) och för normer är det religion, etik och lagar (Legitimering). Samtidigt som 
interaktionerna använder sina institutionaliserade former för att bilda modaliteterna så 
återbildas institutionerna av att användas. Till exempel behövs 
signifikationsinstitutionen språk för att kommunicera verbalt, och när ett språk används 
för att kommunicera återskapas språket. Alla delar ur diagrammet används i någon mån 
i all interaktion, exempelvis när en ny regel ska implementeras i en organisation. För att 
medarbetarna skall bli medvetna om den nya regeln, behöver den kommuniceras i tal 
eller skrift. En chefs status tvingar de anställda att följa regeln vilket också är legitimt 
eftersom reglerna för organisationen talar om att chefen är den som bestämmer. 
 

Handling. 
Handling beskrivs ha fyra aspekter i strukturationell teori (Poole et al., 1985). För det 
första existerar handling i tid. Handling sker i ett kontinuerligt flöde där de kan ordnas, 
planeras och korrigeras efter behov, men detta flöde innebär också en begränsning; allt 
kan inte göras samtidigt. Handlingar måste alltså prioriteras och sekvenseras eller ratas 
då tid är en resurs som inte går att lagra. För det andra sker handlingar i ett historiskt 
sammanhang; vad som gjorts tidigare, av aktören och andra, skapar strukturer som 
påverkar framtida handlingar. Vad som gjorts tidigare tenderar att återskapas eller i alla 
fall begränsa hur annorlunda nya handlingar kan vara. För det tredje påverkas 
handlingar av aktörens kunskaper och färdigheter, alltså vad som kan göras av aktören 
och hur väl. Både kunskap och okunskap begränsar aktörens handlingar. Graden av 
kunskap kommer att påverka handlandet och okända handlingar blir omöjliga att välja. 
För det fjärde har handlingar ofta okända eller omedvetna konsekvenser som är svåra 
för aktören att varsebli eller följa. Dessa konsekvenser tenderar att bilda strukturer som 
också påverkar framtida handlingar.  
 

Dynamik - strukturell interpenetration. 
Det sista nyckelbegreppet som behövs för att förstå hur strukturation förklarar 
interaktion är dynamiken mellan de olika delarna. Strukturers dynamik kallas strukturell 
interpenetration (Poole et al., 1985). Interpenetration sker på flera nivåer i interaktion. 
Först finns dynamiken mellan de olika komponenterna i handlingar. Sedan finns 
dynamiken mellan medlemmarna i en grupp. Slutligen finns dynamiken mellan 
strukturer som existerar på en större nivå en den lilla gruppen. Vidare kan två 
grundläggande former av strukturell interpenetration urskiljas: förmedling och 
motsägelse (Hirakawa & Poole, 1996). Förmedling sker när en struktur medför och 
förstärker en annan i sin produktion och reproduktion. Motsägelse sker när en strukturs 
produktion och reproduktion sker i kontrast till en annan struktur som då undermineras.  
 
Förmedling och motsägelse mellan gruppmedlemmar skapar och reproducerar gruppen 
som en enhet med en gemensam historia och idéer. Strukturerna som skapas genom 
denna aktivitet kommer att styra gruppens handlande i framtiden, där strukturer kan 
vara dominanta eller existera i samklang och fortsätta att förmedla varandra.  
 
Motsägelse som interpenetration handlar inte om mindre övergående motsättningar, 
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utan finns när grundläggande element i struktureringsprocessen arbetar mot varandra 
och är en del av strukturationen (Poole et al., 1985). Motsägelse är en fundamental del i 
hur system fungerar och är nödvändigt för gruppens koherens och överlevnad. 
Motsägelse skapar också ett visst tryck i systemet och kan leda till konflikt om 
gruppmedlemmar tar ställning för olika sidor i motsägelsen. Tre faktorer styr huruvida 
en konflikt uppstår eller inte. Hur tydlig motsägelsen är, om en motsägelse skyms av 
andra motsägelser eller inte, och huruvida någon direkt undantränger eller dämpar 
konflikten. I grupper finns vanligtvis en riklig mängd mindre och större motsägelser där 
vissa står mot varandra och vissa läggs samman. Om de växer kan det leda till kris i 
gruppen och således utveckling. Motsägelserna i strukturer kan antingen förändras med 
tiden eller förändra systemet de finns i.  
 
Tillämpningar av strukturationell teori inom området interaktion för små grupper 
Strukturation har använts för att studera ett flertal olika områden, som t ex 
beslutsfattande i små grupper (Poole et al., 1985; Hirakawa & Poole, 1996). 
Strukturation har också använts för att studera företagskultur. Begreppet företagskultur 
är ett vitt begrepp som har ett brett ursprung och skiljer sig i olika beskrivningar; att 
använda ett strukturationellt perspektiv är ett alternativ som erbjuder en teoretisk ram 
med samstämmiga begrepp (Witmer, 2010). Eftersom strukturationell teori förklarar 
interaktion utifrån såväl aktör och institution, lokalt och globalt, som föränderlighet och 
stabilitet, kan faktorer från alla dessa nivåer undersökas och användas som en del av en 
beskrivning av kulturen i en organisation. I en organisations företagskultur ingår dess 
normer, vilka är formade av organisationens historia och påverkar interaktionen på 
arbetsplatsen. I sin studie undersöker Witmer (2010) kulturen i två liknande 
organisationer, där den ena organisationen är skapad med den andra som bakgrund. I 
undersökningen jämförs sedan de två kulturerna med fokus på skillnaderna. Witmer 
finner att det är mycket fruktbart att se till både aktör och institution, för att bättre förstå 
organisationer och människors möjlighet att agera i dem, samt hur betydelsefull en 
organisations historia är för det som sker i nuläget.  
 
Syfte och frågeställning 
En stor mängd forskning har gjorts för att förstå mänsklig interaktion; både enskilda 
individers- och individer i grupps interaktion har studerats (Cross et al., 2002; 
Holmberg, 1993). Även stora, komplexa förklaringar för hur individer fungerar i 
organisationer och hur organisationens strukturer inverkar på individen, har givits på 
senare tid genom forskning som gjorts utifrån strukturationell teori (Poole et al., 1985; 
Hirakawa & Poole, 1996; Witmer, 2010). Witmer (2010) har visat att strukturationell 
teori är ett mycket användbart verktyg för att förstå hur interaktion i organisationerna 
går till när stora mängder data finns att tillgå. Det är dock också värdefullt att förstå 
interaktion även då inte stora mängder data och resurser finns att tillgå.  
 
Det övergripande syftet med denna undersökning blir således att använda 
strukturationell teori för att förstå viktiga delar av interaktionen i en organisation på en 
mindre skala. De normer som finns på en arbetsplats, och hur de används av de 
anställda för att interagera presenterar en möjlighet att fånga viktiga delar av 
interaktionen på en mer begränsad skala än att undersöka alla interaktionens strukturer. 
Går det att använda strukturationell teori för att förstå interaktion på en arbetsplats, med 
endast en liten mängd data och begränsade resurser? 
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Metod 
 
Plats och deltagare 
För att finna arbetsplatser där interaktion var en viktig del av arbetet, valdes gruppen 
mediaföretag som möjliga arbetsplatser. Två redaktioner i Sverige kontaktades med en 
förfrågan om att delta i undersökningen; en tackade ja. Redaktionen som deltog består 
av ett 30-tal anställda i olika yrkesgrupper som på rullande schema jobbar med ett 
dagligt producerat medium. Journalister och personer med stödyrken arbetar mycket 
självständigt och ofta utanför redaktionens lokaler. Genom frivillig anmälan uttogs fem 
undersökningsdeltagare med spridning från de olika befattningarna som finns på 
arbetsplatsen. Projektledaren, två redaktörer och två journalister deltog, samt en extra 
journalist som tillfrågades i efterhand för att bättre nå mättnad. Alla intervjudeltagarna 
har arbetat på redaktionen i 6 år eller längre, vissa mycket längre. Flera av deltagarna 
har erfarenhet av en eller flera andra roller på samma arbetsplats. Ingen som valt att 
delta i undersökningen avböjde sedan att vara med. På arbetsplatsen finns ytterligare 
några yrkesgrupper representerade som inte kunde inkluderas på grund av 
undersökningens begränsade omfattning.  
 
Datainsamling 
Data samlades in genom intervjuer med deltagarna, vilka spelades in med minidisc-
spelare. Intervjuerna var till stor del öppna, för att låta data styra undersökningen i hög 
grad. Intervjudeltagarna ombads tala om kommunikationen på sin arbetsplats och 
följdfrågor ställdes för att få så fylliga svar som möjligt. Mot slutet av intervjuerna 
frågades deltagarna också om de upplevde att det fanns några problem med 
kommunikationen, i de fall då deltagaren inte redan tagit upp ämnet själva. Vidare fick 
den pågående ökande förståelsen och upptäckten av relevanta företeelser, väga in i de 
senare intervjuerna. Samtliga intervjuer ägde rum i sluten lokal på arbetsplatsen. 
Intervjuerna tog cirka 20 minuter och deltagarna var medvetna om att de spelades in och 
att deras identitet inte skulle röjas. Det gjordes tydligt att undersökningen kunde 
avbrytas om någon så ville, vilket inte blev fallet under någon intervju.  
 
Data samlades också in genom observationer från olika typer av möten och situationer 
som var centrala för redaktionens verksamhet. Ett redaktionsmöte, ett redaktörsmöte, 
och två morgonmöten observerades. Observationerna var rena upplevelser och 
tolkningar av det som observerades. Anteckningar som togs under mötena 
sammanställdes efteråt i en observationsdagbok. Dessa data samlades in för att kunna 
vara en del av analysen, men användes sedan endast för att bättre kunna förstå 
intervjuerna och redaktionens sammanhang. 
 
Analys 
För att analysera data gjordes en deduktiv tematisk analys utifrån strukturationell teori. 
Tre teman valdes för att representera de tre komponenterna av interaktionen, enligt 
strukturation: Kommunikation, Makt och Normer (normer valdes istället för moral då 
normer är en mer konkret form av moralisk struktur) (Giddens 1984). De transkriberade 
intervjuerna genomsöktes för varje tema och sammanfattande fraser valdes för viktiga 
stycken. Efteråt strukturerades delarnas innehåll till lämpliga underkategorier, som 
sedan beskrevs i fulltext med tillbakablickar i intervjutranskriptionerna.  
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Nästa steg i analysen var att undersöka strukturernas dynamik. På grund av 
undersökningens begränsade omfattning valdes det tema som framkom tydligast i 
intervjuerna. Härvidlag undersöktes hur normerna interpenetrerades (som beskrivet av 
Poole et al., 1985), av de övriga strukturer som framkom. En lista med rubriker för 
samtliga temans alla strukturer genomsöktes för varje norm för att kartlägga hur normen 
förmedlades och motsades av de övriga strukturerna. Efteråt beskrevs resultatet i 
fulltext. 
 

Deduktiv tematisk analys Normernas interpenetration 

Kommunikation Norm 1 - förmedlas och motsägs av x andra strukturer 
Makt Norm 2 - förmedlas och motsägs av x andra strukturer 
Norm Norm…- förmedlas och motsägs av x andra strukturer 

 Norm 9 - förmedlas och motsägs av x andra strukturer 
 

Figur 2. Visualisering av analysens två steg 
 
 

Resultat och diskussion 
 

Deduktiv tematisk analys 
 

Kommunikation  
Vad som kommuniceras, hur kommunikation förstås och de mönster för kommunikation 
och förståelse som finns på redaktionen, är dels allmänna för hela redaktionen och dels 
knutna till de olika rollerna som finns. Underkategorier för temat kommunikation är 
kommunikation allmänt på redaktionen, kommunikation kring reportrar, 
kommunikation kring redaktörer och kommunikation kring projektledaren. 
 

Allmän kommunikation för redaktionen. 
Två ämnen framkom kring vilka det finns en allmän kommunikation på redaktionen. 
Det första handlar om kvaliteten på det som produceras och de som utför denna 
produktion. Det finns en stark uppfattning att produktionen på redaktionen ska vara 
mycket bra och hålla hög kvalitet. Det finns också en stark uppfattning att detta också är 
fallet jämte andra redaktioners produktion, och att alla i gruppen är väldigt duktiga; det 
upplevs också viktigt att de är det. Det förefaller också finnas en uppfattning att andra 
redaktioner dock kanske har högre journalistisk kvalitet.   
 
Det andra ämnet handlar om mängden möten som hålls och hur mycket gruppen kan 
träffas. Här finns två uppfattningar som säger emot varandra. Dels råder en uppfattning 
om att det inte finns något forum där alla träffas och att det fattas något. Möjlighet till 
avstämning saknas under dagen efter det dagliga morgonmötet. Sedan råder också en 
uppfattning att det hålls väldigt många möten, kanske för många, och att det inte saknas 
fora. I båda fallen finns en medvetenhet om att det finns problem och en stor vilja att ta 
sig an, och lösa dem. 
 

Kommunikation kring reportrar. 
Det finns en uppfattning att gemensamt utbyte och samarbete med andra reportrar är 
önskvärt och trevligt, samt att stöd från redaktören är viktigt, ”Det är skönt att kunna 
fråga någon när det finns osäkerhet kring innehåll eller andra val i produktionen”.  
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Ett stort ämne som framkom för kommunikation för reportrar, handlar om osäkerhet i 
det dagliga arbetet. Det saknas överblick och övergripande koll. Det råder både en 
uppfattning om att detta inte är problematiskt eller störande, samt att det är mycket 
jobbigt och svårt att hantera. De som upplever situationen som jobbigt, rapporterar att 
det är svårt att veta vem man ska vända sig till, särskilt om det rör sig om ett uppdrag 
som kommer att sträcka sig över mer än en arbetsdag. Olika uppfattningar framstår som 
rätt, olika dagar, och det finns en känsla av att mer skulle kunna göras under andra 
omständigheter.  
 

Kommunikation kring redaktörer. 
Två ämnen för kommunikation framkom som rör redaktörerna. Båda rör redaktörens 
inflytande över arbetet på redaktionen. Redaktören delar ut uppdrag till reportrarna att 
göra, vilka uppfattas som viktiga. Det som produceras för ett uppdrag kan senare bli 
ratat av en annan redaktör, antingen för att det inte får plats eller inte passar in i dagens 
produktion. Ett ratat projekt upplevs då som onödigt arbete av reportern. Då det kan 
hända att samma inslag dyker upp i en annan dags produktion, gjort av en annan 
reporter, förstärkes känslan av onödigt dubbelarbete. För redaktörerna finns också en 
uppfattning att stort inflytande följer av att ha koll på vad som händer och vad som ska 
göras under den kommande veckan.  
 
Det andra ämnet som framkom handlar om redaktörers syn på ledarskap, nämligen att 
de inte bestämmer eller ska bestämma allt. Detta är inte en allmän uppfattning från alla 
redaktörer utan en uppfattning som finns på redaktionen. Enligt denna uppfattning 
bestämmer redaktören inte bara en massa saker, har inte något särskilt inflytande, utan 
koordinerar endast vad andra gör. Uppfattningen inkluderar också en önskan att alla ska 
kunna sitta nära redaktionens centrum och hänga med i allt som händer.  
 

Kommunikation kring projektledaren. 
Tillgänglighet och stöd där det behövs, är budskap som kommuniceras från 
projektledaren. Till detta kommer budskap om större samarbete mellan reportrar och 
redaktörer. Kommunikationen säger att alla bör jobba mer med verktyg som skapar 
gemensam riktning och känsla av kontroll. Kommunikationen säger vidare att 
redaktörerna bör vara tydligare i sitt ledarskap och kommunicera mer med reportrarna, 
samt att reportrarna bör lyfta fram de idéer de önskar jobba med.  
 
Maktstrukturer 
Flera strukturer för makt framkom i interaktionen på redaktionen. Vissa är mer 
övergripande medan andra är knutna till rollerna på redaktionen. Underkategorier för 
temat Makt är allmänna maktstrukturer, maktstrukturer för reportrar, för redaktörer, för 
projektledaren och för planeringsredaktören.  
 

Allmänna maktstrukturer. 
Att uttrycka idéer och komma med förslag är öppet för alla som deltar i ett 
diskussionsforum. Det dagliga morgonmötet är det vanligaste av dessa forum. Vad som 
sedan plockas upp och används bestämmer de eller den redaktör som deltar. Olika 
redaktörer har olika stort förtroende i gruppen; större förtroende tillåter ett smidigare 
ledarskap av arbetet. Utöver detta så har olika individer, oberoende av tjänst, olika 
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mycket inflytande över arbetet. Kunskap och skicklighet värderas högt på redaktionen, 
vilket ger de som upplevs som duktiga och kunniga tyngd i gruppen.  
 
Fysiska avstånd påverkar individens möjlighet till deltagande under dagen. Ju närmare 
händelsernas centrum, desken, en person sitter, desto mer automatiskt involverad blir 
hon eller han. Eftersom redaktionen arbetar i ett rum som ger stora skillnader i avstånd 
till desken så blir de som sitter längre ifrån också mer avlägsna från det som sker under 
dagen. Många jobbar halv- eller deltid vilket blir betydelsefullt då kontinuerlig närvaro 
ger en större känsla av kontroll medan mer upphackad närvaro med glapp skapar 
osäkerhet.  
 

Maktstrukturer för reportrar. 
Rent allmänt så ingår i reporterns roll makt över vad som rapporteras i svensk media. I 
detta ingår också att reportern kan styra vem som uttalar sig i en fråga. Mer specifikt för 
arbetsplatsen så bestämmer reportern över sitt eget journalistiska arbete och kan 
dessutom styra arbetet för vissa av de stödfunktioner som kan behövas för ett inslag. 
Till sist så har reportern möjlighet att välja vilken redaktör de tillfrågar om ett projekt, 
och om en avslår idén så kan andra tillfrågas.  
 

Maktstrukturer för redaktörer. 
Redaktören som är ansvarig för dagens produktion bestämmer över innehållet för den 
dagen; till detta hör publicistiskt ansvar och arbetsledarskap. Detta ger makt över vilka 
idéer och projekt som skall genomföras och vara med i dagens produktion och vilka 
som avslås. Redaktören bestämmer också över vilka reportrar som ska få hjälp av de 
stödfunktioner som finns på redaktionen. Redaktörerna planerar tillsammans med 
planeringsredaktören vad som ska göras under veckan och ger sen kortare eller längre 
uppdrag till reportrarna. Vissa uppdrag är dagsjobb, medan andra sträcker sig över 
längre tid. Ett uppdrag som givits av en redaktör kan sedan ratas av en annan redaktör, 
som har ansvar för den dagens produktion. Med denna planerande och styrande roll tar 
redaktören naturligt plats och initiativ i redaktionens gemensamma diskussionsfora.  
 

Maktstrukturer för projektledaren. 
Projektledaren har ett mer övergripande ansvar och styr över sådant som 
schemaläggning, och är den som har utvecklingssamtal med övrig personal. 
Projektledaren leder oftast inte redaktionens arbete genom att auktoritativt bestämma 
saker, utan föreslår, påpekar och uppmuntrar; alltså har redaktörerna i stort sett total 
makt över redaktionens produktion. Projektledaren styr också i den bemärkelsen att hon 
dämpar redaktörernas utrymme på möten och sprider det till andra närvarande, dock inte 
direkt under mötet, utan i andra sammanhang.  

 
Maktstrukturer för planeringsredaktören. 

Planeringsredaktören hanterar allt inflöde av information till redaktionen, samt bedömer 
vad som är relevant, och för det vidare till redaktörerna. Planeringsredaktören har också 
en styrande roll i redaktörernas planeringsarbete. Planeringsredaktören är en av de 
anställda som varit på arbetsplatsen längst, och är på det sättet en traditionsbärare som 
kan ge svar på hur saker brukar göras. Planeringsredaktören är den enda av de anställda, 
som arbetar med produktionen, som är närvarande alla arbetsdagar och sitter alltid 
centralt i rummet.  
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Normerna på arbetsplatsen 
Ett flertal normer framkom i undersökningen. Dessa kan inte sorteras in i några 
undergrupper och beskrivs här utan inbördes ordning. Nio normer kan urskiljas i 
undersökningens underlag.  
 

Stress och högt tempo. 
En stark norm och självklarhet är att arbetet är stressigt, och att det inte finns så mycket 
tid att spela på för att bli klar med produktionen varje dag, ”under de enskilda dagarna 
är marginalerna mycket små”. Denna norm säger också att de som jobbar på 
redaktionen, måste klara högt tempo och vara duktiga för att klara jobbet.  
 

Närvaro för att hänga med. 
Fysisk närvaro är viktig på redaktionen; de som arbetar där behöver vara på plats för att 
hänga med och förstå vad som händer. Fysiskt avstånd är också viktigt då desken, som 
ligger i ena ändan av rummet, är centrum för hela redaktionen; för att hänga med, krävs 
det en plats nära den. Arbetsrummet, som är långsmalt, skapar avstånd och bara de som 
sitter nära desken blir riktigt delaktiga. 
 

Träffas för lite. 
En norm på arbetsplatsen är att de anställda träffas för lite. Man är inte klar över vilken 
form detta utökade umgänge borde ha, men det leder ofta till ett nytt sorts möte. En del 
av känslan förmedlas i följande citat: ”Det är svårt att få till stånd ett flöde av idéer efter 
morgonmötet, alla gör sin sak på egen hand.” Önskan att träffas mer förefaller vara både 
för professionella och sociala syften. 
 

För mycket möten och hushållandet med tid. 
Det finns också en norm som säger att det hålls väldigt mycket möten, att det till och 
med är för mycket möten och diskussioner. Under möten finns utrymme att generera 
idéer, vilket det enligt denna norm redan finns gott om. Då är det snarare förädling av 
de idéer som finns, som saknas. En annan aspekt av detta, är också att enkla saker kan 
bli föremål för stora diskussioner; sådant som snabbt kunde ha lösts, tar istället mycket 
tid och involverar fler deltagare än nödvändigt.  
 

De egna kraven och ambitionsnivån. 
På den här redaktionen är kraven på kvalitet mycket höga och de anställdas 
ambitionsnivå likaså. Det som produceras ska vara djuplodande, påläst, helhetsmedvetet 
och mycket snyggt. Det finns också en idé om att alla som jobbar där, är mycket duktiga 
på sitt jobb, och den som tar för sig gynnas. Jämte andra redaktioner, finns en 
uppfattning att här produceras något som är kvalitativt bättre, men det finns en rädsla att 
produkten är journalistiskt sämre.  
 

Mycket arbete, liten produktion. 
Det arbetas förhållandevis mycket för det begränsade utrymme som produkten har. 
Delvis för att ambitionsnivån är hög, men också för att det behövs en hel del redundans 
av inslag att arbeta med innan innehållet i dagens produktion är spikad. Denna norm 
beskriver också, att det även finns ett visst överskott av redundans som inte är helt 
önskad, men som ändå existerar.  
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Professionellt och privat. 
Eftersom arbetsplatsen är så liten, flyter det professionella och det privata lätt ihop, 
säger en annan norm. Viss överlämning av information och förarbete förekommer men 
inte stabilt och systematiskt. Därför kontaktas de anställda ofta på lediga dagar om de 
har information som de tjänstgörande kollegerna behöver. 
 

Problemmedvetenhet och problemlösning. 
Det finns en stor medvetenhet om de problem som finns och ett intresse att försöka lösa 
dem, ”Vi granskar oss själva och vår verksamhet, samt är medvetna om våra problem 
och försöker lösa dem.” 
 

Reportrars osäkerhet och dubbelarbete. 
Lika självklart som det är att de anställda jobbar hårt och är duktiga, är det att ett 
uppdrag en reporter gör, senare kan visa sig vara oönskat. Eftersom det kan variera fram 
och tillbaka så blir det ofta dubbelarbete, då en annan reporter kan börja jobba med 
samma projekt frikopplad från det tidigare arbetet. Bristen på förståelse för varför det 
blir så, kan skapa en stark känsla av olust och osäkerhet. Redaktörerna och 
planeringsredaktören har en relativt god överblick över vad som händer och vad som 
ska tas med, samt vad som får strykas. Denna överblick förmedlas dock inte bland 
reportrarna.  
 
 

Normernas interpenetration 
 

Normerna har undersökts för att finna hur de interpenetreras av strukturerna som 
framkom i den tematiska analysen (Poole et al., 1985).  

 
De egna kraven och ambitionsnivån. 

Att de som arbetar på redaktionen har en hög ambitionsnivå och upplever sig själva och 
de andra vara duktiga på sitt jobb, förmedlas av normerna att det krävs närvaro för att 
hänga med, och att mycket arbete går in i en relativt liten produktion. Normen 
förmedlas också av kommunikationen att det som produceras ska vara bra och ha hög 
kvalitet samt att de som jobbar på redaktionen är mycket duktiga, men ingen maktfaktor 
interpenetrerar denna norm. Eftersom normen inte motsägs av någon struktur, förefaller 
den inte ifrågasatt av de som arbetar på redaktionen. Ett visst krav på att vara så bra som 
normen säger att alla är, förefaller ligga på de anställda.  
 

Professionellt och privat. 
Att det professionella och det privata flyter ihop förmedlas av normen att det är högt 
tempo och stress, samt av kommunikationen och normen att de egna kraven och 
ambitionsnivån är hög. De anställda kontaktas på sin fritid eftersom marginalerna är så 
små, och alla vill att resultatet ska bli bra, men ingen maktfaktor interpenetrerar denna 
norm. Denna struktur förefaller förbli stabil så länge stressen och ambitionsnivån består.  
 

Närvaro krävs för att hänga med. 
Få strukturer som framkom i undersökningen interpenetrerar normen att närvaro krävs 
för att hänga med. Normen förmedlas endast av maktfaktorerna, att närvaro ger kontroll 
och att fysisk närhet ger ökat inkluderande. Denna norm kanske inte märks så mycket, 
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eftersom ingen kommunikationsfaktor förmedlar den, men är antagligen relativt stark, 
eftersom den förmedlas av två maktfaktorer och ingen strukturer motsäger den.  
 

Träffas för lite/För mycket möten. 
Att de anställda träffas för lite är en norm som både förmedlas och motsägs. Den 
förmedlas genom kommunikationen att det inte finns något forum där alla träffas och att 
det finns en brist på gemensam avstämning. Normen motsägs av kommunikationen och 
normen att det är för mycket möten, och att fora inte saknas, samt normen att det är högt 
tempo och mycket stress på redaktionen. Ingen maktfaktor interpenetrerar denna norm. 
 
Att det hålls för mycket möten är också något som både motsägs och förmedlas. Det 
motsägs av kommunikationen att det saknas avstämning och det inte finns något forum 
där alla träffas, samt normen att de anställda träffas för lite. Att det hålls för mycket 
möten motsägs också av normen att det finns en medvetenhet om problem och att de ska 
lösas. Normen förmedlas och förstärks å andra sidan av normen att det är högt tempo 
och stress, så att det är svårt att hinna det som ska göras. Det finns också 
kommunikation om att det är många, eller till och med för många, möten samt att fora 
inte saknas. Ingen maktfaktor interpenetrerar denna norm heller.  
 
Dessa två normer förefaller delvis drivas av varandra. En känsla av att träffas för lite, 
uppstår av någon anledning. Nya möten skapas för att försöka lösa problemet. Det nya 
mötet läggs till en redan lång lista möten, vilka det finns begränsad tid för. De möten 
som finns och läggs till, förefaller dock inte på ett tillfredsställande sätt lösa det problem 
som först skapade känslan av att de träffas för lite och processen börjar om på nytt.  

 
Problemmedvetenhet och problemlösning. 

Normen att det finns en problemmedvetenhet och att problem ska lösas, är både 
förmedlad och motsagd. Denna problemmedvetenhet och vilja att lösa problem, 
förmedlas genom mycket av kommunikationen som framkom från projektledaren. 
Kommunikationen handlar om inlyssnande och om att stärka de som behöver stöd. En 
allmän kommunikationsstruktur för redaktionen förmedlar också normen. Normen 
motsägs på något sätt av de problem som finns, och kvarstår. Det hålls för mycket 
möten, reportrar utför dubbelarbete och upplever osäkerhet; högt tempo och stress är 
också norm på redaktionen. Det kan vara så att denna norm delvis också driver den 
rundgång som blir resultatet av att de anställda upplever att de träffas för lite, vilket 
leder till fler möten, som det redan finns för många av.  
 

Stress och högt tempo. 
Normen stress och högt tempo interpenetreras av flera strukturer från alla tre av 
undersökningens teman. All interpenetration för denna norm är förmedlande. Denna 
norm förmedlas av alla andra normer som framkom utom Problemmedvetenhet och 
problemlösning samt träffas för lite. Den förmedlas också av flera 
kommunikationsstrukturer. Dessa handlar om att det är för mycket möten på 
redaktionen, den osäkerhet som uppstår av bristande överblick och dubbelarbete, samt 
att närvaro krävs för att hänga med i arbetet. Normen förmedlas slutligen också av 
maktfaktorn, att det är höga krav på det som produceras och de som arbetar där. Denna 
struktur blir mycket stabil och inflytelserik då så mycket, inklusive maktstrukturer, 
förmedlar normen.  
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Reportrars osäkerhet och dubbelarbete. 
Reportrars dubbelarbete och osäkerhet, förmedlas av ännu fler strukturer som framkom 
i undersökningen än stress och högt tempo; också här från alla tre delar av 
interaktionen. Normen motsägs av det faktum att reportrarna har kontroll över det 
journalistiska i det arbete de utför, samt att en viss överlämning av påbörjat arbete sker. 
Likaså motsägs den i någon mån av redaktionens problemmedvetenhet och vilja att lösa 
problem. Strukturer som förmedlar normen av reportrars osäkerhet och dubbelarbete är 
många. Normerna att närvaro för att hänga med, mycket arbete för liten produktion och 
professionellt och privat flyter ihop, förmedlar alla denna norm. En maktstruktur som 
förmedlar den är att fysisk och regelbunden närvaro krävs för att hänga med och ha 
kontroll på redaktionen. En annan maktfaktor som förmedlar denna norm är att ett 
uppdrag som gavs av en redaktör, kan ratas av en annan utan större förvarning. Att ett 
projekt kan bli ratat av till synes godtyckligt skäl, förefaller öka känslan av osäkerhet 
och ge en splittrad känsla hos vissa reportrar. Att samma projekt senare kan inkluderas i 
produktionen en annan dag, förstärker osäkerheten och den upplevda godtyckligheten. 
Inte alla reportrar upplever dock detta som besvärande.  
 
Ytterligare en faktor ser ut att påverka denna norm. En av maktstrukturerna säger att 
redaktörerna bestämmer över den dagliga produktionen. En annan struktur säger att det 
finns en uppfattning från redaktörshåll, att dessa inte bestämmer eller ska bestämma 
allt, trots att maktstrukturen säger att de gör det. Detta motstridiga budskap liknar en 
dubbelbindning, vilket i familjer kan vara tecken på dysfunktionella förhållanden 
(Cullberg, 2003). En instruktion som ges åtföljs av kroppsspråk och som talar för 
motsatsen. Mottagaren blir kluven mellan det som är uttalat och det som upplevs. 
Eftersom den uttalade uppmaningen manar till handling tvingas mottagaren handla mot 
det som upplevs vara känslomässigt samt. En dubbelbindning är svår att konfrontera 
och reda ut, samt utgör en form av kontroll som är svår att reagera på eller stå emot 
(Gibney, 2006). 

 
Denna norm är den svåraste att förstå och beskriva av de som framkom i 
undersökningen. Dels interpenetreras den av så många av strukturerna som framkom, 
dels påverkas den av strukturer som har en inbördes invecklad dynamik. Slutligen finns 
uppfattningen att denna osäkerhet och dubbelarbete både är mycket jobbigt, men också 
att det inte alls är besvärande; denna norm är svårgripbar och troligtvis också svår att 
hantera på arbetsplatsen.  
 

Mycket arbete, liten produktion. 
Denna norm förmedlas av kommunikationen och normen att ambitionsnivån och kraven 
på det som produceras är hög. Den förmedlas också av stress och högt tempo, samt 
reportrars osäkerhet och dubbelarbete. Eftersom normen endast förmedlas och inte 
motsägs, ser normen följaktligen ut att vara stabil och bestående, men förefaller 
emellertid inte upplevas som så problematisk. Om beskrivningen av de strukturer som 
förmedlar denna norm beaktas, kan det observeras att normen Mycket arbete, liten 
produktion, i förlängningen, interpenetreras av samtliga strukturer som framkom i 
denna undersökning.  
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Slutsatser 

 
Interaktion och företagskultur i organisationer har undersökts tidigare vilket har 
resulterat i mycket fylliga och komplexa beskrivningar (Poole et al., 1985; Hirakawa & 
Poole, 1996; Prentice, 2008; Witmer 2010). Dessa har emellertid krävt mycket stora 
mängder data om organisationen vilket inte alltid finns att tillgå; ibland finns inte häller 
resurser att insamla data. Utifrån denna bakgrund undersöks i denna studie frågan om 
det går att använda strukturationell teori för att förstå interaktion på en arbetsplats, som 
endast kräver en liten mängd data, och som kräver mindre resurser att analysera än de 
studier som gjorts tidigare. Både Witmer (2010) och Prentice (2008) använder sig av 
induktiv tematisk analys i sina studier vilket ger en annan struktur på deras resultat i 
förhållande till denna studie. Dock liknar innehållet i beskrivningarna den information 
som framkom i denna studie vad gäller strukturer och normers påverkan på 
interaktionen i de grupper som undersökts. Vidare använder sig både Witmer (2010) 
och Manning (2010) sig av ett strukturationellt ramverk för att hitta svar som tar så väl 
individers handlande och strukturers påverkan, som stabilitet och föränderlighet i 
grupper i beaktning, vilket också var också ambitionen i denna studie.  

 
Normernas inflytande över de anställda  
Strukturerna som interpenetrerar normerna kan antingen förmedla eller motsäga dem 
(Poole et al., 1985). Att normerna förmedlas av en annan struktur, innebär att de 
förstärks av den andra strukturen. Att normen motsägs av en annan struktur, innebär att 
de står i kontrast mot varandra och skapar ett tryck eller friktion. Om normen motsägs 
innebär det att det finns förutsättningar i gruppen för att normen skall förändras, eller 
för att gruppen kan förändras. Poole et al. (1985) menar vidare att strukturer som 
motsägs är en förutsättning för konflikter; det betyder inte att konflikter uppstår, men 
att de kan uppstå.  
 
Generellt för alla normer som framkom gäller att få motsägs. Detta tyder på att 
normerna på arbetsplatsen är stabila och obenägna att förändras (Poole et al., 1985). 
Normerna är inte essentiellt oföränderliga, det finns snarare få strukturer på just denna 
arbetsplats som skulle kunna leda till förändring, vilket betyder att de anställda är 
ganska överens om de normer som råder. Motsägelser kan leda till konflikt och/eller 
förändring, men motsägeler är få på redaktionen, vilket tyder på att denna arbetsplats 
har få konflikter och lite förändring överlag.  
 
Huruvida en norm förmedlas av någon maktfaktor eller inte, förefaller vara 
betydelsefullt. De normer som förmedlas av en maktfaktor, förefaller ges en större 
tyngd än andra. Detta kan belysas genom Wallace (2010) studie om ledares möjligheter 
att påverka sitt sammanhang. Wallace (2010) beskriver ledarskapets verklighet på en 
skala som går från i hög grad aktörsdrivet och lågt strukturell låst till i låg grad 
aktörsdrivet och i hög grad strukturellt låst. Skalan har tre steg med faktorer på mikro-, 
meso- och makronivå. Mikrofaktorer är lätta att påverka och i låg grad låsta av 
strukturer. Mesofaktorer är möjliga att påverka och är i medelhög grad låsta. 
Makrofaktorer är nästa omöjliga att påverka och är i hög grad låsta av strukturer. 
Faktorer som ledare kan påverka lätt var: strategisk vision, lokal tolkning av policy och 
resursfördelning. Faktorer som ledare möjligen kan påverka, mesonivå, var till 
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exempel: rådande professionell kultur och lokalt sammanhang. Utifrån den 
beskrivningen förefaller maktstrukturer vara mesofaktorer som möjligen kan påverkas 
av ledaren, medan de andar strukturerna som framkom, i hög grad förefaller vara 
mikrofaktorer som lätt kan påverkas av ledaren. Detta skulle förklara varför normer 
som interpenetreras av maktfaktorer är upplevs ha större tyngd. De normer som 
påverkas av få faktorer förefaller upplevas som oproblematisk i högre grad. De normer 
som påverkas av riktigt många faktorer, förefaller också vara de som upplevs som 
faktiska problem. I kombination med förekomsten av maktfaktorer, framkommer två 
normer som de viktigaste problemen på redaktionen: stress och högt tempo samt 
reportrars osäkerhet och dubbelarbete. En anledning till att de normer som upplevs 
vara problem interpenetreras av flera faktorer, kan vara att informanterna talat mer 
utförligt om sådant de upplevt som problematiskt.  
 
Hur de anställdas handlingar påverkas av normerna på arbetsplatsen kan belysas av de 
fyra dimensionerna som begränsar agerande enligt strukturationell teori (Poole et al., 
1985). En av dessa säger att handlingar påverkas av och sker i ett historiskt 
sammanhang, alltså vad som gjorts tidigare. Detta historiska sammanhang blir synligt 
genom de normer som framkom. Vidare är handlingar begränsade i tid, de måste 
prioriteras och ibland ratas. Detta blir mycket styrande på redaktionen med dessa 
normer av stress och högt tempo, hög ambitionsnivå och dubbelarbete. Handlingar 
påverkas också av aktörens kunskap och färdigheter, vilket på denna arbetsplats anses 
vara mycket goda för alla. De är alltså både påverkade av hur skickliga de är och att de 
förväntas vara duktiga. Till sist är handlingar också föremål för osäkerhet, det går inte 
att förutse eller förstå alla konsekvenser av det som görs. I undersökningen framkom att 
osäkerhet upplevs som mycket negativt av vissa anställda, men inte av alla.  
 
Undersökningens begränsningar 
Undersökningens syfte var att undersöka om en liten mängd data kunde räcka för att 
förstå interaktionen på en arbetsplats. Ett något större antal informanter hade emellertid 
behövts för att nå mättnad. En kortare kompletterande intervju kunde läggas till det 
ursprungliga urvalet, för att i någon mån förbättra mättnaden.  

 
De som ställde upp som informanter var de som upplevde att de hade tid och lust. 
Vidare valdes personer för att så gott som möjligt få en bild av de olika rollerna på 
redaktionen. Det kan noteras att alla redaktörer som deltog var män och alla reportrar 
som deltog, förutom en reporter till en kortare kompletteringsintervju, var kvinnor. Alla 
var i detta fall två personer för respektive roll. Ingen vikt lades på kön i syftet med 
undersökningen, men kön kan ändå ha varit en faktor som påverkat innehållet. 
 
Som tredje teman i den deduktiva tematiska analysen valdes Norm istället för Moral 
som ligger på samma nivå som Kommunikation och Makt i Figur 1. Normer valdes då 
begreppet förefaller tydligare och lättare att söka efter i en grupps 
interaktionsstrukturer. Normers särskilda betydelse kan också förstås genom Mannings 
(2010) beskrivning av strukturer i strukturationell teori som en uppsättning normer, 
regler och resurser vilka används mer eller mindre medvetet av gruppmedlemmar i 
interaktion. Ofta beskrivs strukturer endast som regler och resurser i strukturationell 
teori (Giddens, 1984; Poole et al., 1985; Hirakawa & Poole 1996; Witmer 2010).   
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Att använda intervjuer som datainsamlingsmetod påverkar möjligheterna att studera 
interaktionen på arbetsplatsen. Med intervjuer fångas endast den anställdes upplevda 
beskrivning, medan sådant som inte har upplevts av informanterna eller inte delges, 
uteblir från undersökningen. För att studera interaktion med fokus på 
kommunikationsstrukturer, skulle fältstudier troligtvis ha varit en bättre 
insamlingsmetod. För en studera med fokus på maktstrukturer, hade antagligen en 
kombination av observationer och intervjuer behövts. Även när normer studeras hade 
inte kompletterande fältstudier varit onödiga. Dock är det främst upplevelsen av de 
rådande strukturerna som skall undersökas när det gäller normer, vilket gör intervjuer 
mycket lämpliga i denna undersökning. 
 
Avslutande kommentarer 
Syftet med undersökningen var att använda en strukturationell metod för att undersöka 
viktiga delar av interaktionen på en arbetsplats med en liten mängd data och begränsade 
resurser. Första steget i denna strukturationella analys var att deduktivt tematiskt 
analysera interaktionen utifrån tre aspekter: kommunikation, makt och normer. Denna 
analys åskådliggjorde interaktionsstrukturerna på arbetsplatsen. Nästa steg var att 
undersökta hur normerna som framkom i den tematiska analysen, interpenetrerades av 
de övriga strukturerna, vilket visade hur normerna upplevdes av de anställda och hur 
normerna påverkade interaktionen på redaktionen. 
 
Den valda metoden för insamling av empiri (intervjuer), påverkade i vilken mån de tre 
aspekterna kunde kartläggas. Vidare möjliggjorde undersökningens begränsade 
omfattning att endast en av temanas interpenetration undersöktes. När det gäller 
kommunikationsstrukturer är bilden som ges genom att endast analysera intervjuer 
något begränsad, medan maktstrukturerna framträder med större tydlighet. De normer 
som framkom förefaller ge en relativt god bild av de normer som finns på den 
undersökta arbetsplatsen. Med begränsade resurser gav fokus på en av interaktionens 
aspekter ändå en belysande beskrivning. Med en likvärdig eller något utökad mängd 
data, men med större resurser att analysera den, skulle alla tre teman kunnat undersökas 
mer noggrant.  

 
Att undersöka en organisation med hjälp av denna strukturationella metod, ger, utifrån 
en liten mängd data och med begränsade resurser, en värdefull beskrivning av 
interaktionen på arbetsplatsen.  

 
 

Framtida forskning 
Värdefull information framkommer om hur en organisation fungerar när interaktionen 
studeras utifrån ett strukturationellt perspektiv; vidare framkommer även det som inte 
fungerar väl. En uppgift för framtida forskning är att undersöka möjligheterna att 
använda kunskap vunnen genom en strukturationell undersökning, till att finna 
lösningar på de problem som framkommer eller ge vägledning i hur oönskade strukturer 
kan förändras. 
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I undersökningen framkom att inte alla reportrar upplevde den rapporterade 
osäkerheten som besvärande och jobbig. Oavsett om reportrarna tyckte att osäkerheten 
var jobbig eller inte, beskrevs upplevelsen på ett sätt som visade att det de tyckte, inte 
var konstigt eller ovanligt. Båda uppfattningarna kan förstås vara vanliga på 
redaktionen med hjälp av ett interaktionistiskt synsätt. De internaliserade spelreglerna 
hos reportrarna har de hämtat genom att se och efterlikna andra på arbetsplatsen 
(Holmberg, 1993). Cross et al. (2002) visar i sin studie att personer som har ett 
relationellt självsammansättande också har relationellt beroende personlighetsdrag. En 
förklaring till att vissa upplever osäkerhet som starkt negativt medan andra inte gör det, 
skulle kunna vara att de med relationellt självsammansättande inte blir kompletta om 
för mycket osäkerhet föreligger. För att självet ändå ska fungera kan detta tillstånd av 
för mycket osäkerhet, ändå komma att upplevas som bekant och något som då i sig 
skapar säkerhet. I relation till andra med samma upplevelse, blir denna osäkerhet ett 
mer bestående attribut under dessa omständigheter. För de med självständigt 
självsammansättande är självet komplett med eller utan osäkerhet i omgivningen, vilket 
då blir mer oproblematiskt. I denna studie finns inget stöd för denna spekulation, endast 
det faktum att båda uppfattningarna finns på redaktionen. Ett intressant ämne för 
framtida forskning är således att undersöka huruvida kvinnor upplever osäkerhet som 
mer besvärande än män och om det kan förklaras av relationell respektive självständig 
självkonstruktion.  
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